
Program Loyalti«SmartDollars

ForexMart meluncurkan sebuah program loyalti untuk para trader “Smart Dollars”, yang 
memungkinkan anda untuk secara serentak meningkatkan volume laba dari trading 
harian dan memperoleh pendapatan tambahan dari sejumlah lot tertentu yang 
ditradingkan.

Peserta dalam promosi bisa memperoleh uang tambahan (Smart Dollars) dari broker 
untuk angka tertentu dari lot yang ditradingkan, berdasarkan dari status klien. Status 
ditentukan oleh total angka lot dan dapat ditingkatkan sebagai hasil dari kenaikan dari 
volume trading. 

Jangan lewatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan trading anda dan 
mencapai level yang baru dengan radikal!

*Program “Smart Dollars” hanya tersedia untuk akun Real.

Syarat dan Ketentuan

1. Pengantar.

1.1 ForexMart (selanjutnya disebut sebagai 'ForexMart' atau 'Perusahaan' atau 
Kami) adalah sebuah perusahaan investasi yang beroperasi diseluruh dunia.

1.2 Perjanjian Program Loyalti Smart Dollars ini mengikat antara Klien dan 
Perusahaan.

1.3 Perjanjian Program Loyalti  Smart Dollars ini mengatur hubungan antara Klien 
dan Perusahaan berkaitan dengan promo khusus ini. Perjanjian ini memberikan 
informasi yang diperlukan kepada Klien sebelum melakukan langkah apapun dalam 
efektivitas Promosi.

1.4  Klien dengan ini mengakui bahwa ia membaca, memahami, dan menyetujui 
Perjanjian Program Loyalti Smart Dollars seiring perubahan dari waktu ke waktu dan 
atas kebijakan dari Perusahaan.

2. Pemahaman Istilah

2.1 Kecuali sebaliknya ditunjukkan secara eksplisit, syarat berikut dari “Perjanjian 
Program Loyalti Smart Dollars” ini harus ditentukan sebagai berikut.

●"Smart Dollar" berarti dana Perusahaan yang diberikan kepada akun klien yang 
diberikan dalam Perjanjian ini.
●"Klien" berarti setiap individu yang telah membuka akun dengan Perusahaan yang 
tunduk dengan Perjanjian Klien
●"Perjanjian Klien" berarti dokumentasi resmi Perusahaan yang menunjukkan syarat, 
kondisi, dan perjanjian antara Klien dan Perusahaan yang disetujui pada saat 
pembukaan akun bersama kami.
●"Program" berarti Program Loyalti Smart Dollars

3. Persyaratan Program Loyalti

3.1 Program ini tersedia hanya untuk akun Riil
3.2 Program dapat diaktifkan jika seluruh transaksi (BELI dan JUAL) diselesaikan. 

Volume total dari transaksi ini tidak boleh kurang dari 2 lot.  Setelah memenuhi volume 
persyaratan Progam dapat tersedia bagi Klien.



3.3 Penilaian dari Smart Dollars otomatis berdasarkan dengan volume dari trading 
Klien.

3.4 Saat Klien mengklik tombol “Cash”, jumlah Smart Dollars yang ditampilkan di 
layar secara otomatis akan diberikan ke akun Klien. Jumlah di dalam “Cash”-square 
menjadi diatur ulang ke $0. Perhitungan akan dimulai kembali.

4. Penerimaan Dana

4.1 Jumlah Smart Dollars tersedia untuk penarikan kapanpun setelah Klien 
menerima jumlah ini ke akun trading mereka.

4.2 Perusahaan berhak untuk meminta Klien mengisi persyaratan lot trading. 
Persyaratan Lot dihitung dengan rumus: Jumlah lot = Jumlah dalam USD / 10.

4.3 Setiap Klien memiliki status terkini berdasarkan pada total volume yang 
ditradingkan (Regular, Pro,Expert, Vip). Untuk meningkatkan status terkini ke level 
selanjutnya Klien harus trading angka lot yang diperlukan. Detail ada pada grafik.

4.4 Perusahaan berhak untuk mengubah jumlah remunerasi dan batas untuk 
mengubah status.

Regular Status: 0.05 pip per lot
Pro Status: 0.06 pip per lot
Expert Status: 0.08 pip per lot
VIP status: 0.1 pip per lot

5. Pembatalan dan Koreksi

5.1 Klien harus memenuhi persyaratan lot dalam 1 bulan sejak tanggal 
permintaan. Jika tidak Perusahaan menempatkan status “Expired” ke kolom akuntansi 
dan tidak mengizinkan klien menarik Smart Dollars.

5.2 Klien mengakui hak dari Perusahaan untuk mengeluarkan Klien dari program 
ini apabila tidak mematuhi peraturan dari perjanjian ini atau jika dicurigai terdapat 
penipuan.


